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MODUL
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INTER PERSONAL SKILL (IPS)

j0234131

  50 JP (2250 Menit)



j0297551


Pengantar  (Copper plate 14)

Di dalam modul ini membahas materi tentang filosofi belajar, pembelajaran  orang dewasa, siklus belajar dari pengalaman, cara mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan, keterampilan mengamati (observing skill), keterampilan menjelaskan (describing skill), keterampilan mendengarkan (listening skill), keterampilan bertanya (questioning skill), keterampilan meringkas (summarizing skill), keterampilan  umpan balik (giving feed back skill), cara menganalisa tugas dan kegiatan, cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception), dan teknik kepemimpinan (Leadership).
Tujuan diberikannya materi ini adalah agar peserta didik memahami dan dapat menerapkan Inter Personal Skill dan kepemimpinan tingkat dasar dalam kehidupan sehari-hari.






j0195812


Kompetensi  Dasar  (Copper plate 14)

Memahami dan mampu menerapkan Inter Personal Skills (ketrampilan dasar perorangan) dan kepemimpinan tingkat dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator Hasil Belajar:
Menjelaskan filosofi belajar;
	Menjelaskan pembelajaran  orang dewasa;
	Mempraktikkan siklus belajar dari pengalaman;
	Mempraktikkan cara mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan;
	Mempraktikkan keterampilan mengamati (observing skill);
	Mempraktikkan keterampilan menjelaskan (describing skill);
	Mempraktikkan keterampilan mendengarkan (listening skill);
	Mempraktikkan keterampilan bertanya (questioning skill);
	Mempraktikkan keterampilan meringkas (summarizing skill);
	Mempraktikkan keterampilan  umpan balik (giving feed back skill);
Mempraktikkan cara menganalisa tugas dan kegiatan/Task And Activity Analisys (TAA);
	Mempraktikkan cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception);
	Mempraktikkan teknik kepemimpinan (Leadership).





j0205466


Materi  Pelajaran

Pokok bahasan:
Inter Personal Skills (ketrampilan dasar perorangan) dan kepemimpinan tingkat dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Sub pokok bahasan:
Filosofi belajar;
Pembelajaran  orang dewasa;
Siklus belajar dari pengalaman;
Cara mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan;
Keterampilan mengamati (observing skill);
Keterampilan menjelaskan (describing skill);
Keterampilan mendengarkan (listening skill);
Keterampilan bertanya (questioning skill);
Keterampilan meringkas (summarizing skill);
Keterampilan  umpan balik (giving feed back skill);
	Cara menganalisa tugas dan kegiatan/Task And Activity Analisys (TAA);
Cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception);
	Teknik kepemimpinan (Leadership).





j0301252


Metode  Pembelajaran

Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Inter Personal Skill (keterampilan dasar perorangan).
Metode Brainstorming 
Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik materi yang akan disampaikan.
Metode Tanya jawab 
Metode ini digunakan pendidik untuk bertanya dan menjawab kepada peserta didik dalam rangka mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan.
Metode Diskusi 
Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi perbedaan pembelajaran orang dewasa dan anak.
Metode praktik
Metode ini digunakan untuk mempraktikkan Inter Personal Skill (IPS) dan Kepemimpinan dasar.





Description: j0199727


Alat/Media,  Bahan Dan Sumber Belajar

Alat/Media:
White Board;
	Flipchard;
LCD;
	Laptop;
	Laser Point;
	Pengeras suara/sound system;
	Artikel.
Bahan:
Alat tulis;
Kertas flipchard.
Sumber belajar:
Perkap Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukkan tutor;
	Perkap Nomor 27 Tahun 2010 tentang pelatihan manajemen Training dan pembentukan tutor di lingkungan Lemdiklat Polri.
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kegiatan  Pembelajaran

Tahap awal : 30 menit
Pendidik memperkenalkan diri kepada para peserta didik;
	Peserta didik memperkenalkan diri;
	Menyampaikan tujuan, kompetensi dasar dan indikator hasil belajar.
Tahap inti : 2200 menit
Pendidik mengeksplore pendapat peserta didik tentang belajar, proses belajar,  prinsip pembelajaran orang dewasa,   Karakteristik pembelajaran orang dewasa, Perbedaan pembelajaran orang dewasa dan anak;
Peserta didik memperhatikan dan manyampaikan hal yang meraka ketahui  tentang belajar, proses belajar,  prinsip pembelajaran orang dewasa, Karakteristik pembelajaran orang dewasa, Perbedaan pembelajaran orang dewasa dan anak.
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman (siklus belajar dari pengalaman);

Peserta didik menceritakan pengalaman yang dialami oleh peserta didik.
	Pendidik memberi contoh kepada peserta didik bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum melakukan suatu kegiatan (pre conditioning skill) dengan permainan;

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan  bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum melakukan suatu kegiatan (pre conditioning skill) dengan permainan.
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan mengamati (observing skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan mengamati (observing skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan menjelaskan (describing skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan menjelaskan (describing skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan mendengarkan (listening skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan mendengarkan (listening skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan bertanya (questioning skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan bertanya (questioning skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan meringkas (summarizing skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan meringkas (summarizing skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan keterampilan memberikan umpan balik (giving feed back skill);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan keterampilan memberikan umpan balik (giving feed back skill).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan cara menganalisa tugas dan kegiatan Task And Activity Analisys (TAA);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan cara menganalisa tugas dan kegiatan/Task And Activity Analisys (TAA).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception).
	Pendidik menjelaskan dan menugaskan peserta didik untuk  mempraktikkan teknik kepemimpinan (Leadership);

Peserta didik menyimak dan mempraktikkan teknik kepemimpinan (Leadership).
Tahap akhir: 20 menit
Penguatan materi:
	Pendidik  memberikan  ulasan  secara  umum  terkait  dengan kegiatan pembelajaran.
	Cek penguasaan materi:

	Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
	Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.
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Tagihan / Tugas

	Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik yang telah dilaksanakan;
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan kepada pendidik.
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Lembar Kegiatan

	Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat laporan hasil praktik Inter Personal Skill (IPS);
	Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah diberikan.
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Bahan  Bacaan

INTER PERSONAL SKILL (IPS) DAN LEADERSHIP
Pengertian Belajar 
Menurut Drs. Slameto, Rineka Cipta 1999 belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungannya.
Menurut Jamarah; Saeful bachri Rineka Cipta 1999 belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam inetraksi dengan lingkungannya yang menyangkut Afektif, kognitif dan Psikomotorik.
	Kesimpulan  dari 21 ahli dari dalam dan luar negeri dapat disimpulkan pengertian belajar adalah sebagai berikut : Suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkahlakunya baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu.
Filsafat belajar 
Filsafat belajar menurut para ahli
	Benjamin Franklin:

Tell me….I will forget (Katakanlah kepada saya ---- Saya akan lupa) 
Teach me...I will remember (Ajarkanlah saya ---- saya akan ingat)
Involved me…I will understand (Libatkanlah saya ---- saya akan mengerti)
Pelaksanaan dalam pelatihan disampaikan sebagai berikut:
Kalau anda hanya bicara saja kepadaku, saya akan lupa
Kalau anda hanya mengajarkan saja kepadaku, saya akan ingat.
Kalau anda melibatkan saya, saya akan mengerti.
	Kong Fhu Chu

I hear .....I forget (saya mendengar ---- saya lupa)
I see  .....I remember (saya melihat ---- saya ingat)
I do   ......I understand (saya berbuat ---- saya mengerti)
Pelaksanaan dalam pelatihan disampaikan sebagai berikut:
Kalau saya hanya mendengar, saya akan lupa 
Kalau saya melihat, saya akan ingat 
Kalau saya berbuat, saya akan mengerti
	Gabungan pendapat Benyamin Franklin dan Kong Fhu Chu tentang filsafat belajar, sebagai berikut:

Tell me....I'll forget (katakan kepada saya--saya akan lupa); 
I hear....I forget (saya mendengar-- saya lupa);
Teach me....I'll remember (Ajarkan saya--saya akan ingat); 
I see....I remember (Saya melihat--saya ingat);
Involed me....I'll understand (Libatkan saya--saya akan mengerti); 
I do....I understand (Saya berbuat--Saya mengerti).
	Tingkatan pembelajaran

Menurut Taxonomy Blooms ada tiga Domain  dalam Proses pembelajaran yaitu:
	Ranah Kognitif 

Ada 6 tingkat pembelajaran ranah kognitif  menurut Bloom:
	Pengetahuan (Knowledge); 
	Pemahaman (Comprehension);
	Aplikasi (Aplication);
	Analisa (Analysis);
	Sintesls (Synthesis);
	Evaluasi (Evaluation).

	Ranah Afektif  
	Ranah Psikomotor


Didapat melalui 
ILMU PENGETAHUAN
(KNOWLEDGE)
Belajar, melihat, mendengar , dll
Dari 
Guru, buku, media elektronik, dll
KETERAMPILAN
(SKILL)
Didapat melalui 
Latihan dan Praktek (Drill)
Menggunakan 
•	Perasaan (Feeling)
•	Pikiran (Thinking)
•	Keinginan (Willing)
}
Belajar sambil mengerjakan (Learning by doing) 
Menghasilkan 
SIKAP
(ATTITUDE)
file_0.wmf
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Pembelajaran orang dewasa (Adult Learning)
Pengertian Pembelajaran orang dewasa (Andragogi) 
Andragogi berasal dan bahasa Yunani andros artinya orang dewasa, dan agogus artinya memimpin. lstilah lain yang kerap kali dipakai sebagai perbandingan adalah pedagogi yang ditarik dan kata paid artinya anak dan agogus artinya memimpin. Maka secara harfiah pedagogi berarti seni dan pengetahuan mengajar anak. Karena itu, pedagogi berarti seni atau pengetahuan mengajar anak, maka apabila memakai istilah pedagogi untuk orang dewasa jelas kurang tepat, karena mengandung makna yang bertentangan. Sementara itu, menurut (Kartini Kartono, 1997), bahwa pedagogi (lebih baik disebut sebagai androgogi, yaitu ilmu menuntun/mendidik manusia; aner, andros = manusia; agogus = menuntun, mendidik) adalah ilmu membentuk manusia; yaitu membentuk kepribadian seutuhnya, agar ia mampu mandiri di tengah lingkungan sosialnya.   
	Tujuan Pembelajaran orang Dewasa 

	Meningkatan Intelektual Peserta Pelatihan/ Pembelajaran;
	Merespon Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat;

Mengembangkan Daya Kritis terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat;
Mengembangkan Peserta Untuk Peroleh Hal Baru( Pengetahuan, Kecakapan, Bakat, Sikap  Dan Prilaku Lainnya);
	Meningkatkan Hubungan  Interpersonal Budaya Lainnya);
	Tumbuhkan Kesadaran Tentang Pentingnya Perbedaan.
	Prinsip Dasar Pembelajaran

	Pengalaman hidup;

Motivasi untuk belajar;
Relevan dan bermanfaat;
Terarah pada diri sendiri;
Rasa harga diri dan hormat.
	Prinsip Pembelajaran orang dewasa

	Adanya partisipasi sukarela;
	Adanya respek timbal balik;
	Adanya semangat berkolaborasi;

Adanya aksi dan refleksi;
	Adanya refleksi kritis;
Adanya belajar mandiri.
	Karakteristik Pembelajaran orang dewasa

	Memfokuskan pada  perkembangan setiap individu, sebagai upaya perbaikan;

Menumbuhkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri;
Memberikan kesadaran akan kesulitan yang dihadapinya;
	Berusaha untuk mengatasinya.
	Perbedaan Pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak-anak


Pembelajaran orang dewasa
Pembelajaran Anak – anak

	Memiliki pengetahuan sebelumnya.

	Pengetahuan sebelumnya sedikit


	Mempunyai pilihan

	Tidak ada pilihan


Mempunyai opini
	Tidak ada opini


Memutuskan pilihannya
	Diarahkan



	Sembilan langkah menuju jalan keberhasilan sebagai seorang pendidik

	Langkah 1; Endapan (Recency) Sesuatu yang dipelajari paling terakhir adalah yang paling diingat, (The last thing learned is remembered best);
	Langkah 2; Sesuai (Appropriate) Mated hams sesuai dengan pokok bahasan (Materials must match the subject matter);
	Langkah 3;. Motivasi (Motivation), memotivasi peserta didik (Students must be " motivated'' to learn);

Langkah 4;. Yang Dominan (Primacy); Hal-hal yang dikuasai pertama kali menjadi pelajaran yang terbaik. (Things mastered first learned best);
	Langkah 5; Komunikasi dua aral'. (2-Way communication);
Langkah 6 ; Umpan Balik (Feedback); Instruktur perlu mengukur pengertian peserta didik terhadap matcri yang diberikan (Instructor needs to measure student's understanding Of material);
Langkah 7; Pembelajar aktif (Active Learning); pembelajaran aktif peserta didik harus dilibatkan; (Adults learn best when involved);
	Langkah 8; Pembelajaran dengan menggunakan indra (Multi-Sense Learning) Peserta didik akan belajar lebih baik bila menggunakan lebih dari satu indra (Students learn best when more than one of the senses arc involved);
	Langkah 9; Latihan (Exercise); Peserta didik memerlukan waktu untuk praktek dan belajar sendiri.
Daur Belajar dari Pengalaman (Experiential  Learning Cycle)
Pengertian
	Secara harfiah, pengertian belajar sesuai dengan yang tercantum dalam kamus Umum Bahasa Indonesia. Dapat diartikan: " berusaha (berlatih) supaya mendapat suatu kepandaian". Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman, yaitu : "Sesuatu yang telah dirasakan (baik diketahui maupun dikerjakan)";
	Dengan melihat pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan daur belajar dari pengalaman disini, yaitu "Suatu proses meningkatkan kepandaian/kemampuan, melalui sesuatu yang telah dirasakan, baik karena diketahui maupun dikerjakan oleh yang bersangkutan".

	Uraian
Tujuan dari belajar

Belajar mempuyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan seseorang, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi sikap hidupnya.
	Proses belajar

	Ilmu pengetahuan didapat oleh seseorang melalui berbagai kegiatan, antara lain:

	Melihat;
	Mendengar;

Membaca;
Mencium;
Merasakan dan sebagainya.
	Sedangkan keterampilan (Skill), didapat seseorang melalui latihan, dengan menggunakan:

	Pikiran (Thinking);

Kemauan (Willing);
Perasaan (Feeling);
Tingkah laku (Attitude).
	Dalam proses belajar yang benar, seseorang selain
mendapat ilmu pengetahuan, juga harus melatih untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tersebut, sehingga menjadi terampil dan mampu bertindak sesuai dengan   yang   didapat   ataupun   dikehendaki   oleh ilmu pengetahuan tersebut.

Dengan demikian dari proses belajar ini akan ditemui adanya perubahan sikap hidup / perilaku seseorang kearah yang lebih baik. Perubahan sikap hidup / perilaku ini akan dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dialami, atau melalui pengalaman yang pernah dialaminya, atau melalui pengalaman orang lain yang didengarnya, melalui proses mengingat kembali.
	Daur belajar dari pengalaman, merupakan sesuatu proses yang berawal dari pengalaman seseorang, yang telah dialami atau dirasakan; dari pengalaman ini diingat kembali baik keberhasilan maupun kegagalanya. Dengan menyadari, menilai dan menarik pelajaran-pelajaran dari pengalamannya, akan dihasilkan suatu tindakan atau langkah baru, yang pada saat melakukan lagi, akan berbeda dan lebih baik (do differently and better). 

Dengan demikian dari proses ini diharapkan adanya perubahan atau perbaikan terhadap apa yang dikerjakannya, sehingga hal tersebut akan memperbaiki sikap hidup dan perilaku yang bersangkutan. Daur belajar dari pengalaman ini seperti skema dibawah  ini, yang sekaligus terlihat perbedaannya dengan pengetahuan yang didapat  melalui proses belajar.

Experiential Learning Cycle
Daur Belajar dari Pengalaman
(Prof. Kolb)



Structure Experience 
Pengalaman Terstruktur

Historical Experience 
Pengalaman bersejarah

Un Structure Experience 
Pengalaman Tidak terstruktur

Do differently and Better 
Melakukan dengan lebih baik dan berbeda

DO 
Melakukan

Learn 
Belajar

Reflection 
Refleksi

Experience 
Pengalaman

Temuan Ulang(Critical Point)
Titik Kritis
Critical Point
Titik Kritis














	Komponen pokok dalam daur belajar

"Kolb"  mengatakan,  bahwa didalam daur belajar dari pengalaman ada 4 komponen pokok, yaitu :
	Melakukan;

Pengalaman;
	Refleksi;
Belajar.
Yang keempatnya merupakan daur yang berulang. Masih banyak pendapat para sarjana lainnya yang membicarakan masalah ini, namun tidak diuraikan dalam naskah ini.
	Pengaruh pengalaman terhadap daya ingat

Menurut hasil pengamatan dan penelitian, dengan belajar dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain akan lebih lama diingat. Bahkan para ahli mengatakan, bahwa:
	Saya mendengar, saya lupa (I hear, I forget), daya ingatnya hanya 25%;
	Saya melihat, saya ingat  (I See,I remember), Daya ingatnya 50%;
	Saya melaksanakan, saya mengerti (I do, I
understand), daya ingatnya antara 80 s/d 100%.

Untuk dapat memperoleh dan mengembangkan keterampilan (Skill), kita harus sering latihan (learning by doing). Dari dalam proses belajar dari pengalaman ini tujuannya tidak lain yaitu untuk memperbaiki/meningkatkan kemampuan dan penampilan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
Cara mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan (pre conditioning skill)
Pengertian
Pre Conditioning Skills, diartikan sebagai keterampilan-keterampilan yang mendasari dari pada keterampilan yang akan dilatihkan.
Pre Conditioning Skills terdiri dari:
	Konsentrasi (consetrasion);
	Mengingat (memory);

Memanggil ulang (recall).
	Uraian

	Kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, mengingat dan memanggil ulang ini, mutlak diperlukan dalam rangka latihan-latihan yang dilakukan, tujuannya ialah agar orang tersebut mampu;

Didalam melaksanakan setiap kegiatan ataupun keterampilan perorangan yang dimilikinya, selalu pelaksanaan kegiatan-kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;
Untuk mendapatkan keterampilan tersebut, tidak dapat diwujudkan tanpa melalui pelatihan-pelatihan:
	Dari berkonsentrasi, sehingga dapat melaksanakan kegiatan ataupun keterampilannya dengan baik;

Menyadari adanya latihan diri untuk berkonsentrasi mengingat dan memanggil ulang secara rutin, agar dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dengan disadarinya bahwa melakukan konsentrasi ini demikian sulitnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, antara lain:
	Seseorang perlu menyadari, dalam berkonsetrasi akan senantiasa adanya   pengaruh yang dapat mengganggu pelaksanaan konsentrasi tersebut;

Untuk mempermudah dalam mengingat tentang suatu fakta atau suatu keadaan, perlu ditemukan satu jalan, baik yang berbentuk pola, ataupun bentuk-bentuk lainnya;
Dengan terbatasnya daya ingat seseorang perlu disadari, bahwa untuk mengingat sesuatu tanpa dibolehkan membuat catatan-catatan atau bentuk lainnya, merupakan hal yang cukup sulit;
Dalam melakukan konsentrasi, sangat diperlukan adanya suana yang hening, sehingga hal ini akan mengurangi gangguan;
	Kita menyadari, bahwa dengan melaksanakan latihan-latihan konsentrasi secara rutin, dapat membantu secara rutin, dapat membantu memelihara dan bahkan meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.
Keterampilan mengamati  (Observing Skill)
pengertian
	Pengertian mengamati mempunyai arti "Melihat dan mempehatikan sesuatu dengan teliti, atau memperhatikan dan mengawasi sesuatu dengan seksama";
	Dengan berpedoman pada pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan keterampilan mengamati disini, dapat diartikan sebagai: "Suatu keterampilan yang dimiliki seseorang, untuk mampu melihat dan mengamati suatu obyek tertentu yang dilakukan secara teliti dan seksama, dengan tidak menganalisis.

	Uraian

Keterampilan   mengamati,   merupakan  salah  satu  bentuk keterampiian yang mutlak harus dimiliki anggota Polri, terutama hal ini dikaitkan dengan tugasnya. Istilah pengamatan banyak dikenal sebagai salah satu metoda yang sering digunakan dalam rangka penelitian.
	Bentuk pengamatan 

	Pengamatan dengan jalan tidak turut serta 

Dalam hal ini pengamat mengambil sikap/posisi sebagai orang luar, dimana kehadirannya tidak mengganggu  yang sedang diamati. Umpamanya dalam pengamatan suatu kelas yang sedang belajar, guru yang  sedang  mengajar,   menghadiri  suatu  sidang penggadilan, dll
	Pengamatan dengan jalan turut serta. 

Dalam hal ini  berbagai macam peranan yang dapat dimainkan oleh penyelidik dalam  mengamati situasi-situasi sosial tertentu, dengan berbagai macam perbedaan derajat partisipasi/turut serta. Banyaknya macam kegiatan   yang   dapat   dilakukan   dalam   suatu  tertentu saja. Dengan jalan turut serta dalam kegiatan-kegiatan , ia dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota inti   tersebut. Salah satu kesukaran bagi pengamat peserta, ialah bahwa setelah melakukan kegiatan tertentu, ia harus mengambil sikap/posisi yang obyektif, jika tidak demikian maka catatan-catatannya akan terpengaruh unsur-unsur subyektif.
	Beberapa keuntungan/keunggulan pengamatan:

	Pengamat dapat merumuskan kembali masalahnya selama pengamatan berlangsung terus;

Hubungannya erat dengan situasi yang sebenarnya, memberikan kemungkinan  baginya untuk menghindari  pertanyaan -pertanyaan yang tidak berguna;
Secara teratur dia dapat merubah kategori-kategori yang diperlukan bagi pengamatannya;
Memberikan kemungkinan baginya untuk memperoleh bahan-bahan yang lebih mendalam;
Dapat mengumpulkan bahan bahan yang pada saat itu kelihatannya tidak berhubungan dengan masalah pengamatannya, akan tetapi mungkin akan berguna dikemudian hari.
	Faktor-faktor yang mempenggaruhi hasil  suatu pengamatan:

	Lama/panjangnya waktu dari setiap pengamatan;

Keadaan tentang sipengamat sendiri;
Perumusan tentang kegiatan-kegiatan atau unit-unit tingkah laku yang spesifik (khas) yang diamati;
Ruang lingkup pengamatan, apakah untuk satu orang atau satu keiompok;
	Bantu pencatatan, termasuk didalamnya penggunaan alat-alat yang sesuai;
Apakah pengamatan sudah cukup terlatih;
Interpretasi hasil-hasil pengamatan.
	Karakteristik pengamatan yang baik.

	Suatu pengamatan direncanakan dengan teliti dan sistimatis. Pengamat mengetahui benar-benar tentang apa yang dicarinya;
	Pengamat menyadari keselurahan dari apa yang diamatinya. Walaupun ia waspadai terhadap detail-detailnya yang berarti, tetapi ia tetap menyadari bahwa keseluruhan adalah lebih penting dari pada jumlah dari bagian-bagiannya;

Pengamat memisahkan faktor-faktor dari interpretasi tentang faktor-faktor. Ia mengamati faka-fakta, dan membuat tafsirannya/interpretasinya pada sesuatu yang lain;
Pengamat bersikap obyektif. la akan mengakui akan kemungkinan kecenderungan-kecenderungannya dan berusaha untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh ini terhadap apa yang dilihat dan dilaporkannya;
Pengamatan dicek dan diperkuat, dimana mungkin, dengan mengulanginya, atau engan memperbandingkannya dengan    catatan-catatan pengamat lain yang berwenang;
	Pencatatan pengamatan dilakukan dengan teliti dan seksama.
	Latihan-latihan untuk mengamati suatu obyek

Latihan-latihan untuk mengamati suatu obyek ini,  diharapkan peserta didik mampu untuk:
	Melihat dari hal-hal umum kepada hal-hal yang khusus;

Menyimpan fakta fakta yang dilihat ke dalam dan didalam ingatannya dan menyebutkan kembali secara benar apa yang telah diamatinya;
Mengambil posisi yang tepat dikaitkan dengan jarak dan sudut pandang, sehingga akan memudahkan kegiatan pengamatan dimaksud;
Membiasakan diri untuk selalu mencatat, dengan mengingat adanya keterbatasan dalam daya ingat kita;
Berkonsentrasi selama pengamatan itu dilaksanakan.
	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan

Kita menyadari, bahwa melakukan pengamatan bukanlah merupakan hal yang mudah, sehingga apabila hal ini tidak dilakukan melalui latihan-latihan yang baik, sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki keterampiian tersebut. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan pengamatan ini, antara lain:
	Untuk dapat melakukan pengamatan yang baik, harus betul-betul dilakukan secara sistimatis, dalam arti dilakukan mulai melihat dari hal-hal yang bersifat khusus;
	Dalam melihat ataupun memperhatikan suatu obyek, tidak mungkin dilakukan tanpa adanya konsentrasi yang penuh terhadap obyek tersebut;

Harus disadari, pada saat seseorang melakukan pengamatan konsentrasi akan senantiasa adanya pengaruh yang dapat mengganggu;
Dalam    rangka    pengamatan,    kita    menyadari    bahwa keterbatasan, pada posisi sehingga dalam pelaksanaannya, harus dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat;
	Selain keterbatasan tersebut di atas, karena daya ingat seseorang   kemampuan   seseorang   untuk   melihat atau memperhatikan suatu obyek juga tidak sama, untuk itu perlu membiasakan diri dengan menggunakan alat Bantu, berupa catatan ataupun alat-alat lainnya, pada waktu seseorang melakukan pengamatan.
Keterampilan menjelaskan (Describing Skill)
Pengertian
	Menggambarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta, adalah: "Melukiskan (menceritakan) suatu peristiwa (kejadian dan sebagainya);

Dengan  melihat  pengertian  tersebut di  atas, maka yang dimaksud dengan keterampilan menggambarkan/menjelaskan disini, dapat diartikan sebagai: "Suatu keterampilan dari seseorang, untuk membayangkan, melukiskan, atau menceritakan tentang sesuatu baik obyek, maupun peristiwa (kejadian), yang merupakan hasil dari pengamatannya, yang disampaikan dalam bahasa lisan, tulisan ataupun simbol-simbol. Sehingga orang lain jelas/mengerti tentang apa yang disampaikannya.
	Uraian

	Latihan menggambarkan atau menjelaskan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain, sangat diperlukan terutama agar orang tersebut mampu.

	Menjelaskan sesuatu baik yang berupa obyek, maupun kejadian/peristiwa secara sistematis, dari  hal-hal yang bersifat khusus secara detail dan rinci, sehingga dapat dimengerti oleh orang yang diberikan gambaran atau penjelasan;
	Menyampaikan penjelasan melalui pembicaraan   yang jelas,   dalam   arti   menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang diberikan gambaran/penjelasan. Berbicara yang jelas, selain dapat dimengerti juga termasuk didalamnya dengan memperhatikan intonasi dan penekanan-penekanan pada bagian-bagian tertentu, kalau perlu dengan memanfaatkan dan meiakukan gerakan-gerakan tubuh dan mimik muka untuk lebih menjelaskan gambarannya;

Mewujudkan atau menciptakan suasana  yang  baik, sehingga jalannya proses komunikasi   antara yang memberikan gambaran/penjelasan, dengan yang diberikan gambaran/penjelasan berjalan lancar. 
	Selain hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menjelaskan/menggambarkan ini, antara lain:

	Untuk lebih memudahkan pengertian bagi yang menerima penjelasan, didalam menjelaskan selain harus sistematis, dengan bahasa yang mudah dimengerti, perlu disadari bahwa daya serap atau daya tangkap seseorang dalam menerima penjelasan ini belum tentu sama, termasuk daya ingatannya. Untuk itu agar memudahkan pemahaman terhadap yang digambarkan dapat menggunakan alat Bantu;

Sebelum menjelaskan, perlu adanya persamaan persepsi terlebih dahulu, tentang bahasa, kalimat ataupun simbol-simbol yang akan disampaikan;
Perlu disadari, bahwa dalam mengikuti  penjelasan, seseorang memerlukan konsentrasi yang baik dan penuh dari kedua belah pihak, sehingga penjelasan tersebut jelas dan dimengerti oleh seseorang yang diberikan penjelasan;
Agar penjelasan tersebut mudah dimengerti dan jelas, diperlukan adanya suatu tindakan ataupun langkah yang diambil, guna menarik perhatian dari pada orang yang diberikan penjelasan.
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Keterampilan mendengarkan (Listening Skill)
Pengertian
	Secara harfiah, pengertian mendengarkan mengandung makna: "Menangkap suara (bunyi) dengan telinga";
	Dengan berpedoman kepada pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan disini, dapat diuraikan sebagai berikut: "Suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, untuk   menangkap atau menyerap suara (bunyi) dengan menggunakan indera telinga secara teliti dan cermat, sehingga mampu menyampaikannya secara benar".

	Uraian

	Dalam kegiatan mendengarkan, dapat dibayangkan oleh kita, adanya seseorang yang sedang bicara dan orang lain mendengarkannya, sehingga terlihat adanya proses komunikasi yang sedang berjalan. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang settap saat. Seseorang akan cenderung mengatakan bahwa kegiatan mendengarkan itu mudah sekali dilaksanakan. Namun kenyataannya, kegiatan mendengarkan ini tidaklah semudah yang dibayangkan.

Kemampuan mendengarkan seseorang, tidak hanya bergantung kepada baik dan buruknya indera pendengaran saja, tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal lainnya. Untuk memperoleh keterampilan mendengarkan ini diperlukan adanya latihan-latihan, dengan tujuan agar seseorang mampu antara lain:
	Memelihara jarak antara obyek dengan dirinya, sehingga segala sesuatu dapat didengar dan dilihat secara jelas;
	Menyimpan sesuatu yang didengar dan memasukan didalam ingatan;

Menciptakan suasana yang nyaman dalam mendengarkan sesuatu;
Menangkap sesuatu yang didengar semata-mata berupa fakta;
Membiasakan diri untuk selalu melakukan pencatatan hal-hal yang dianggap penting, setelah   mendengarkan sesuatu.
	Karena sulitnya melakukan kegiatan mendengarkan secara baik ini, didalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

	Bahwa untuk dapat menyampaikan kembali secara benar tentang apa yang didengarnyya, kita tidak boleh berpersepsi, dan diperlukan adanya kesungguhan, serta ketelitian    dari    pada    masing-masing    individu    yang mendengarkan;

Pendengaran seseorang akan sangat terganggu apabiia dalam keadaan/suasana yang ribut (hingar-bingar), sehingga diperlukan sekali adanya suasana yang hening agar tidak mengganggu konsentrasi pada saat mendengarkan tersebut;
Kita menyadari, bahwa kemampuan seseorang  untuk menyerap suara dan mengingat itu tidak sama, sehingga untuk dapat menyampaikan kembali tentang apa yang didengarnya ini secara baik dan benar diperlukan adanya alat bantu, baik berupa catatan ataupun aiat-alat bantu lainnya;
	Di dalam proses mendengarkan ini, sangat diperlukan konsentrasi yang baik, sehingga obyek yang didengarkan dapat diserap secara sempuma;
Apabiia pada saat mendengarkan pembicaraan seseorang atau obyek tertentu masih ada hai-hal yang dipandang belum  jelas,   perlu   kepada   pembicara diminta untuk mengulangi pembicaraannya dengan lebih keras lagi, apabila yang   pertama dianggap pelan;
	Pentingnya diketahui oleh yang mendengarkan dari pada seseorang itu dapat berlangsung dengan baik, apabila selama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mendengarkan pembicaraan tidak ada yang memotong.
Keterampilan bertanya (Questioning Skill)
Pengertian
	Pengertian bertanya secara harfiah, dapat diartikan sebagai "Meminta  keterangan  (penjelasan  dan  sebagainya), atau meminta supaya diberitahu";
	Dengan mengambil pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan keterampilan bertanya disini, dapat diartikan sebagai "Suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, untuk meminta keterangan atau penjelasan kepada seseorang, untuk mendapatkan informasi tentang apa yang belum diketahui ataupun belum dimengertinya".

	Uraian
Manfaat keterampilan bertanya

Seseorang mengajukan atau menyampaikan pertanyaan kepada orang lain, tujuannya ialah agar yang bersangkutan memperoleh  keterangan  atau  penjelasan, agar apa yang pasalnya tidak diketahui atau tidak dimengerti menjadi tahu atau mengerti.
	Tujuan latihan membuat pertanyaan

Dalam membuat atau menyusun suatu pertanyaan, tidaklah semua orang dapat melaksanakannya dengan baik, walaupun orang yang pandai. Untuk dapatnya seseorang mampu dan terampil dalam membuat/menyusun pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, maka dilaksanakan melalui Iatihan-latihan dengan kata lain tujuan dilaksanakannya latihan menyusun atau membuat pertanyaan ini, antara lain:
	Agar seseorang terampil dalam membuat/menyusun serta memberikan pertanyaan-pertanyaan;

Dalam membuat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat tersusun secara baik dan kronologis, dari hal-hal yang bersifat umum, sampai dengan yang bersifat khusus, dan dari pertanyaan yang terbuka sampai dengan pertanyaan yang tertutup sesuai bentuk-bentuk pertanyaannya;
	Mampu menggunakan bentuk-bentuk dan jenis-jenis pertanyaan sesuai dengan kebutuhannya;
	Mengetahui  manfaat/kegunaan  dari  masing-masing bentuk dan jenis-jenis pertanyaan;
Dapat mengantisipasi akibat membuat, menyusun, dan menyampaikan        pertanyaan-pertanyaan terhadap seseorang.
	Bentuk-bentuk pertanyaan. 

Dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa ada beberapa bentuk yang dikenal dan biasa dilakukan, antara lain dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian untuk memudahkan tdenttfikasi masaiah, dikenal dengan akronim Si, A, Di, DE, MEN, BA, Bl, yang merupakan singkatan dari siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana. Atau dengan rumusan lain yaitu 5W + H, singkatan dari What (Apa), When (kapan), Where (Dimana), Which (Yang mana ), Why (Mengapa) + How (Bagaimana), sehingga dengan jenis-jenis pertanyaan tersebut didapat informasi sesuai yang diinginkan. 
Dari beberapa teori tentang bertanya, dalam naskah ini akan diketengahkan, adanya 6 (Enam) jenis pertanyaan sebagai berikut: 
Open-question (pertanyaan terbuka), yaitu  pertanyaan yang diajukan dalam usaha meminta informasi sebanyak mungkin. Kepada si penjawab diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengemukakan apa yang diketahuinya dari pertanyaan yang diajukan;
Close-question (pertanyaan tertutup), yaitu pertanyaan yang mengharapkan satu jawaban : ya atau tidak;
Multiple-question (pertanyaan berurutan), yaitu pertanyaan yang diajukan secara bertubi-tubi dengan tidak menunggu jawaban dari pertanyaan terdahulu;
Leading-question (pertanyaan mengarahkan), yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui sebelumnya;
Hypothetical-question (pertanyaan hipotetik), yaitu pertanyaan pengandaian;
Rhetorical-question (pertanyaan retorik), yaitu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban.
	Hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pertanyaan.

Kita menyadari, bahwa bertanya dengan baik itu cukup sulit, sehingga untuk dapat melaksanakan dengan baik harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya:
	Belum tentu semua pertanyaan yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan jelas oleh yang ditanya, sehingga dalam menyampaikan pertanyaan, perlu dicek kembali apakah sudah dapat diterima secara jelas dan cukup dimengerti oleh yang ditanya;

Untuk mendapatkan jawaban yang baik, perlu diciptakan suasana   yang   baik   pula.dan   harus   disadari   akibat psikologis yang akan timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan;
	Untuk dapatnya pertanyaan yang kita ajukan itu diterima secara jelas dan dimengerti oleh yang ditanya, bahasa yang digunakan hams betul-betul bahasa yang dapat dimengerti.
Keterampilan Meringkas (Summarizing Skill)
Pengertian
	Secara harfiah pengertian meringkas, dapat diartikan: "Memendekan (cerita atau pembicaraan,  mengikuti seakan, mengambii intisari saja)";

Dengan mengambil pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan keterampilan meringkas disini, dapat diartikan sebagai berikut : "Suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, untuk memendekan cerita, pembicaraan, berita/informasi, laporan dan sebagainya, dengan cara mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi arti dan maksud dari pada cerita, pembicaraan, berita/informasi ataupun lapiran tersebut".
	Tujuan keterampilan meringkas 

Kemampuan seseorang untuk meringkas suatu cerita, berita/informasi, laporan, materi pelajaran dan lain sebagainya, tidak dapat tumbuh begitu saja (berjalan dengan baik), tanpa melalui latihan-latihan. Sedangkan latihan yang dilaksanakan, agar seseorang dapat meningkatkan keterampilannya dalam membuat ringkasan, sehingga mampu:
	Menarik atau menentukan hal-hal yang esensi dari setiap berita/informasi, laporan kejadian;
	Mengemukakan hasil yang diringkasnya, baik secara tertulis maupun lisan dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain;
	Membedakan mana yang dikatakan meringkas dan mana yang dikatakan menyimpulkan;

Meringkas sesingkat mungkin, akurat dan mudah dimengerti dari apa yang telah dibacanya.
	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas

Di dalam ringkasan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
	Perlu disadari, bahwa setiap orang mempunyai persepsi, dan adakalanya persepsi seseorang dengan yang lainnya itu berbeda, sehingga hal ini perlu diwaspadai, agar dalam membuat ringkasan tersebut memperhatikan adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan terjadi dalam menanggapi masalah;
	Dalam membuat ringkasan, kita harus mendasarkan ada fakta-fakta dengan  tidak berpersepsi, karena didalam meringkas tidak sama dengan menyimpulkan;

Untuk   dapatnya   seseorang   meringkas   dengan   baik, diperlukan adanya suatu kemampuan untuk menangkap hal-hal yang esensi (intisari) dari suatu cerita, berita/informasi, laporan dan lain sebagainya;
	Dalam meringkas selain singkat, juga harus akurat dan mudah dimengerti oleh yang menerima ringkasan tersebut.
Keterampilan memberikan dan menerima umpan balik (feed back skill)
Pengertian
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian umpan balik ini secara harfiah adalah "Suatu hasil atau akibat yang berbalik, dan berguna bagi kita sebagai rangsangan atau dorongan dalam melaksanakan tindakan lebih lanjut.
Dalam pergaulan sehari-hari, pemberian umpan balik dari seseorang kepada orang lain, sering dilakukan dan biasanya diberikan dengan maksud memberikan informasi tentang kelemahan seseorang, sehingga orang yang diberi umpan balik sadar akan apa yang telah atau sedang diperbuatnya. 
Indikator yang menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan umpan balik, apabila yang bersangkutan mampu:
1)	Memberikan umpan balik kepada seseorang dalam mengembangkan dirinya, tanpa membuat orang tersebut tersinggung/marah;
2)	Memberikan masukan kepada seseorang/lembaga secara  obyektif, tanpa memberikan/menambahkan penilaian sendiri atau persepsi pribadi;
3)	Mengetahui/menyadari, bahwa memberikan umpan balik bukanlah memberikan nasehat;
4)	Memahami akan kesukaran-kesukaran dalam memberikan umpan balik;
5)	Membantu seseorang untuk mengetahui kelemahan-kelemahan  dan  kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, sehingga ia dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada dirinya dan memanfaatkan dengan benar apa yang    menjadi kelebihannya.
Dalam memberikan umpan balik yang baik, masalah yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1)	Harus betul-betul merupakan fakta, dalam arti apa yang kita lihat dan kita dengar, tanpa penilaian (non-evaluatif);
2)	Masalah yang disampaikan harus yang bersifat spesifik (khusus), bukan hal-hal yang bersifat genera! (umum);
3)	Dalam penyampaian waktunya harus tepat, diberikan pada kesempatan pertama tanpa ditunda-tunda, karena apabiia hal ini terjadi, kemungkinan yang diberi umpan balik telah lupa terhadap apa yang yang dilakukannya;
4)	Penyampaian dengan menggunakan kata-kata sopan dan etis, agar tidak menyinggung perasaan orang yang diberi umpan balik;
5)	Agar yang diberi umpan balik dapat menerima dengan baik, usahakan penyampaiannya tidak pada saat sedang tegang;
6)	Umpan baiik yang disampaikan harus obyektif.

bentuk Feed Back:
                               Evaluative 	                   Non Evaluative
Pelajaran anda tidak bermutuUmum 

Saya sulit mengerti keterangan anda.

Khusus  
Kalimat-kalimat anda terlalu panjang.
Saya tidak mengerti apa yang anda maksud dengan bermutu


	Model Feed back

Johary Window (Jendela Johari)
Salah satu model Feed back yang umum adalah Jendela Johari yang merupakan sebuah model untuk menerima dan memberikan saran umpan balik
Umpan balik adalah komunikasi secara verbal maupun non verbal dengan seseorang atau  sehingga menghasilkan keterangan keterangan bagaimana tingkah lakunya dapat mempengaruhi anda atau pernyataan tentang perasaan perasaan disini, dan sekarang perasaan mandiri dan persepsi persepsi tentang memberikan umpan balik dan pengungkapan pribadi.
Umpan balik juga adalah tanggapan orang lain, biasanya tentang perasaan dan pemahaman-pemahaman orang lain, sebagai contoh misalnya bagaimana tingkah laku anda (dapat) mempengaruhi mereka dengan menerima umpan balik.
istilah  aslinya dipinjam dari seorang Insinyur Listrik Kurt Lewin, salah seorang penemu dibidang laboratorium. Dilapangan peroketan sebagai contoh tiap tiap roket mempunyai peralatan yang selalu mengirimkan pesan pesan kepada pengendali mekanik di bumi.
Bilamana roket arahnya menyimpang dari sasaran yang dituju, signal signal tersebut dikirim kembali kepada pengendali roket di bumi yang kemudian membuat penyesuaian penyesuaian dan mengendalikannya kembali sehingga roket tersebut sesuai dengan sasaran yang dituju. Didalam lahoratorium training  berbuat seolah olah bertindak sebagai peralatan pengendaii atau alat pengoreksi untuk anggota anggota individu yang melalui proses umpan balik dapat menjaga agar sesuai dengan sasaran atau dengan istilah lain sesuai dengan tujuan belajar mereka sendiri.
Proses pemberian dan penerimaan umpan balik dapat diperagakan melalui sebuah model dengan nama Jendela Johari.
Jendela ini asalnya dikembangkan oleh dua orang psykolog yang bernama Joseph   Louft  dan Harry Ingham, untuk program mereka dalam   proses . Model ini dapat  diumpamakan  sebagai   model  komunikasi   melalui memberikan dan menerima keterangan tentang diri anda sendiri dan diri orang lain.
Umpan balik 
JOHARY WINDOW
Saya tidak tahu 
Thing  I don’t Know
Saya tahu 
Thing  I Know


ARENA

FAÇADE 
HIDDEN AREA
BLIND SPOT
UN KNOW
UN KNOW
UNCONSCIOUS
	 		SOLICT FEED BACK
GIVING  FEEDBACK


Thing they know  (orang lain tahu)
 




Things they don’t know
(orang lain tidak tahu)








Ideal Window 




A
Penjelasan
Saya tahu banyak tentang diri saya
Orang lain tahu banyak tentang diri saya .
ARTINYA :
Mau  memberi dan menerima FB






BS


F

U



Interviewer
Saya tahu banyak tentang diri saya
	Orang lain tidak tahu banyak tentang diri saya

Artinya :
Saya mau menerima FB dan tidak mau memberi FB


			

A

BS


F

U




Bull In China Shop


A
	Saya tidak tahu banyak tentang diri saya

Orang lain tahu banyak tentang diri saya
Artinya :
Saya mau memberi FB dan saya tidak mau menerima FB

BS


F

U



	Saya tidak tahu banyak tentang diri saya

Orang lain tidak tahu banyak tentang diri saya
Artinya :
Saya tidak mau memberi dan merima FB



Orang lain tidak tahu banyak tentang diri saya .




	Turtle 



A

BS


F

U



JOHARY WINDOW (Jendela Johari)
Proses pemberian dan penerimaan-umpan  balik adalah salah satu konsep penting didalam latihan di laboratorium.
Dengan demikian melalui umpan baliklah kita terapkan kata kata syair sebagai berikut : Bagaimana melihat diri kita sendiri dengan cara atau sebagaimana oranq lain melihat diri kita.
Melihat diri kita sendiri dengan cara/melalui pandangan/pendapat orang lain, dengan melalui umpan balik juga orang lain mengetahui bagaimana kita menilai mereka (memberikan pandangan, pendapat atau memberikan gambaran).
Melihat kepada keempat kaca jendela istilah data koloms dan jajaran, dua kolom melambangkan diri sendiri dan dua jajaran menunjukkan Kolom I berisi hal-hal yang saya ketahui tentang diri saya.
Jajaran satu berisi hal hal yang kelompck ketahui tentang diri saya. Penjelasan yang terdapat pada jajaran dan kolom kolom ini adalah tidak statis tetapi berubah dari  satu  kaca  kepada  kaca  yang  lain  apabila  tingkatan dari kepercayaan bersama dalam   kolom   dan  pertukaran   dari   umpan   balik   bervariasi.
Sebagai konsekwensinya dari perubahan ini, ukuran dan bentuk dari kaca dan jendela akan bervariasi.
Kaca pertama dengan nama arena, berisi hal hal yang saya ketahui tentang diri saya dan tentang hal hal yang  ketahui.
Kaca pertama (arena) menunjukkan suatu kawasan yang ditandai oleh perubahan yang bebas dan terbuka tentang keterangan antara saya sendiri dan orang lain.
Tingkah laku disini adalah umum dan sesuai untuk setiap orang. Arena ini bertambah besar sejalan dengan tingkatan dari kepercayaan di antara individu atau lantaran individu dengan keiompok dan makin banyaknya informasi terutama keterangan yang relevan tentang kepribadian seseorang  itu terbaru/tersangkut.
Pada kaca kedua adalah hal hal yang saya ketahui tentang diri saya tetapi yang  tidak sadari. Sebagai satu penjelasan bahwa saya dapat menyimpan keterangan, yang tersembunyi dari mereka. Kesedihan saya jika mengetahui perasaan saya, pemahaman dan pendapat  tentang pola atau pribadi pribadi dalam  mereka boleh, menolak, menyerang atau menyakiti hati saya dalam suatu persoalan.
Sebagai konsekwensinya, saya menyembunyikan keterangan ini. Kaca ini dinamakan Facade atau daerah terselubung/tersembunyi adalah satu sebab saya dapat menyimpan keterangan ini untuk diri saya sendiri yaitu bahwa saya tidak melihat unsur unsur kejujuran.
Anggapan saya bahwa jika saya memulai menyatakan perasaan saya, pemikiran pemikiran dan reaksi reaksi, anggota  dapat menuduh saya negatif. Saya lidak dapat menemukan pemecahannya, bagainanapun juga, bagaimana anggota anggota akan sungguh sungguh bereaksi, kecuali saya test anggapan anggapan ini dan menyatakan sesuatu tentang diri saya. Dengan kata lain, bila saya tidak ambil resiko saya akan tidak pernsh belajar adanya kenyataan dari asumsi saya. Dilain pihak, saya dapat menyimpan berbagai macam anggapan yang pasti bagi diri saya bila dorongan saya untuk mengerjakan itu atau untuk menipu orang lain.
Kaca yang ketiga = Blind.Spot berisi keterangan bahwa saya tidak tahu tentang diri saya tetapi  mengetahui tentang diri saya. Semenjak saya mengambil bagian dalam, saya berkomunikasi dengan segala macam keterangan yang saya tidak sadari, tetapi dapat diketahui oleh orang lain. Keterangan ini dapat dalam bentuk petunjuk petunjuk yang verbal, kebiasaan, cara untuk saya berbicara sesuatu atau gaya dalam hal saya bergaul dengan orang lain. 
Kepekaan begitu banyak dari prilaku kita sendiri dan apa yang dapat dipergunakan berkomunikasi dengan orang lain secara cepat membuat kejutan dan juga membingungkan.
Sebagai contoh suatu anggota  pernah bicara dengan saya bahwa setiap saat saya diminta untuk mengomentari terhadap beberapa orang atau persoalan , saya selalu batuk batuk sebelum saya menjawab.
Kaca terakhir berisi  hal hal yang tidak dapat saya  ataupun  tahu tentang diri sendiri.
Beberapa dari bahan pengetahuan ini mungkin begitu jauh dibawah sadar yang tidak pernah saya ketahui, bahan pengetahuan yang lain bagaimana pun juga mungkin berada dibawah permukaan dari pada kesadaran baik dari diri saya maupun , tetapi dapat dibuat oleh umum melalui pertukaran umpan balik.
Daerah ini disebut "Unknown" dan dapat menampilkan hal hal seperti perubahan antar pribadi yang dinamis. Kenangan masa kecil, daya potensial yang abadi dan sumber sumber yang tidak dikenal. SejaK batas batas yang ada diri kita ini dapat bergerak kedepan kebelakang atau keatas kebawah, sebagai suatu konsekwensi dari pada penerimaari dan pemberian umpan balik, hal itu menjadi mungkin untuk mempunyai jendela yang didalamnya tidak ada hal-hal yanq tidak dikenal Sejak mengetahui semuanya tentang diri seseorang adalah sangat tidak mungkin bahwa hal hal yang tidak diketahui didalam model yang tergambar diatas adalah diperpanjang. Jika anda. meningkatkan berpikir dalam istilah Freud anda dapat menyebutkan perpanjangan sebagai tidak sadar.
Satu tujuan kita dapat menempatkan diri kita sendiri dalam  adalah untuk mengurangi B.S. sebagai contoh, dorong garis vertikal ke kananv Sebagaimana segera dapat mengurangi daerah B.S. saya. SejaK daerah ini berisi keterangan yang anggota  tahu tentang saya namun yang tidak saya sadar satu satunya jalan, untuk meningkatkan kesadaran saya dari pada hal hal yang saya tidak tahu ini adalah untuk menerima umpan balik dari  saya. Sebagai instruksi instruksinya saya perintahkan untuk mengembangkan sikap terima dengan memberanikan anggota  memberikan saya umpan balik atau kritik.
Demikianlah saya perlu mengaktifkan permintaan umpan balik dari anggota.
Dengan demikian mereka akan menjadi senang untuk memberikan umpan balik kepada saya. Makin banyak saya berbuat demikian, makin banyak garis vertikal ini bergeser kekanan.
Cara menganalisa tugas dan kegaitan
	Pengertian

	Tugas adalah salah satu bagian atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah suatu kesatuan pekerjaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Kesatuan pekerjaan ini selalu diwujudkan pelaksanaannya dalam kegiatan-kegiatan. Misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pesuruh kantor adalah:

	Membuka pintu-pintu dan jendela kantor;
	Membersihkan / menyapu lantai;
	Membersihkan meja kursi;

Mengantar surat.
Masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebenarnya juga satu tugas, karena misalnya membuka pintu dan jendela masih dapat juga diuraikan kedalam kegiatan pelaksanaannya.
	Bagi seorang pemimpin, mengenali tugas dan kegiatan-kegiatannya adalah suatu keharusan, karena dengan mengetahui tugas dan kegiatan yang dihadapinya maka ia bersama dengan bawahan-bawahannya akan dapat mengetahui dengan jelas:

a)	Apa yang akan dilakukan;
b)	Siapa yang akan melakukan;
c)	Bagaimana melakukannya;
d)	mengapa dilakukan itu.
Cara mengetahui tugas dan kegiatan-kegiatannya dilaksanakan dengan melakukan analisa yang berasal dari fakta untuk menganalisa artinya memisah -misahkan atau menguraikan. Jadi dalam "Analisa Tugas dan kegiatan "mengandung pengertian menguraikan pekerjaan kedalam kegiatan kegiatannya.
	Uraian:

	Pada analisa tugas dan kegiatan ini meliputi supervisi dan pendelegasian;

Supervisi;
Seorang Supervisor harus sadar akan :
	Kebutuhan untuk betul-betul memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Untuk ini ia harus mampu melaksanakan Analisa Tugas dan Kegiatan yang meliputi :

(1)	Semua kegiatan yang harus dilaksanakan, ia harus mampu menjabarkan tugasnya kedalam  kegiatan yang lebih rinci;
(2)	Kegiatan Kunci ( Key Activitas);
Dari kegiatan-kegiatan tersebut ia harus mampu menentukan kegiatan-kegiatan mana yang menjadi kegiatan kunci dari tugasnya. Kegiatan kunci adalah kegiatan yang tanpa kegiatan itu tugas tidak akan berhasil dengan baik. Kegiatan kunci tidak hanya 1 macam. Bisa lebih dari satu kegiatan. Demikian juga seorang Supervisor harus mengenali kegiatan yang sering salah dilaksanakan dan masih terus dilaksanakan.
(3)	Urut-urutan kegiatan;
Supervisor harus merencanakan urut-urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas, meliputi :
	Apa yang harus dilakukan dalam tahap Persiapan:

	Apa tujuannya;
	Teknik apa yang akan digunakan;
	Peralatan;
	Waktu;
	Komunikasi;
	Tempat;

Koordinasi;
Standar keberhasilan.
	Briefing:

	Menjelaskan;

Cek pengertian.
	Apa yang harus dilakukan pada saat Pelaksanaan:

	Melakukan Pengawasan;
	Melakukan Pengamatan;
	Membuat catatan;
	Mengadakan koreksi;

Mengendalikan.
	Apa yang harus dilaksanakan setelah tugas selesai dilaksanakan :

	Debrief /evaluasi;
	Memberi feed back;
	Memberi ganjaran / tegoran;

Membuat laporan.

(4)	Hambatan atau resiko dalam pelaksanaan tugas perlu diperhitungkan kemungkinan hambatan dan resiko serta cara-cara mengatasinya;
(5)	Hasil-hasil yang diinginkan sedang supervisor perlu menetapkan hasil   apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas.
	Kebutuhan untuk memahami kecakapan yang diperlukan oleh orang-orang yang akan melaksanakan tugas, meliputi:

	Pengetahuan (Knowledge);

Keterampilan teknik (technical Skill);
	Keterampilan hubungan antar manusia (Inter Personal Skill);
	Sikap/perilaku.
Bagaimana untuk dapat memahami kecakapan ini,  ialah dengan jalan:
	Menanyakan kepada calon atau pemakai sebelumnya;
	Melihat pada job description;
	Melakukan pengamatan;
	Mendengarkan;
	Melihat catatan dalam perkembangan pekerjaan.

	Kebutuhan untuk mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat.

	Pendelegasian

	Dua konsep dalam pendelegasian.

	Tanggung jawab

Anda meneruskannya, tetapi anda tidak dibebaskan dari tanggung jawab terakhir. Oleh karena itu kita perlu :
	Menyepakati tujuan dengan bawahan;

Sepakat untuk memonitor mekanisme;
Tegaskan bahwa bawahan harus menyelesaikan tugas sebaik-baiknya.

	Wewenang

Sumber daya yang anda sediakan untuk bawahan anda. Pendelegasian harus memperhatikan ini tetapi tidak semata-mata memusatkan pada hal ini. Keberhasilan anda sebagai pendelegasi dinilai sejauh mana anda mendetegasikan tetapi dari hasil yang anda capai melalui pendelegasian.
	Perilaku laku untuk menjadi pendelegasi

	Sikap:

	Keinginan untuk menjadi manajer;

Keinginan   untuk   menjadi   seorang   yang   dapat (pencapai tujuan berorientasi kepada tujuan  bukan pada struktur);
	Pandangan tentang bawahan;
Pendelegasi yang efektif memandang bawahan sebagai sumber untuk mencapai hasil. Oleh karenanya, mereka membantu bawahan untuk mengembangkan diri Manajer yang birokrat atau hanya membalik-balik kertas, kurang mempunyai sikap yang menghasilkan pendelegasian yang efektif.
	Kebiasaan: Mengetahui cara mendelegasikan tidak menjadikan anda pendelegasi yang baik. Satu-satunya jalan ialah melaksanakan  pendelegasian. Kebiasaan lama adalah enak dan tentram. kebiasaan baru menantang kita dan hanya dapat berkembang melalui usaha.
	Teknik: Dapat saja mempelajari teknik. Manajer yang baik mendelegasikan tidak lahir begitu saja. Mereka dapat dikembangkan.

Pendelegasian meminta anda melangkah mundur dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk bekerja. ini berarti anda memindahkan sebagian wewenang untuk memutuskan kepada orang lain. Pendelegasian adalah tehnik yang paling penting di bidang pendelegasian. Pendelegasian memberikan keyakinan kepada pendelegasi untuk menyerahkan Pelaksanaan kepada bawahan mereka.
	Apa yang harus anda delegasikan.

Kita sering diberi tahu "Kuburan itu penuh dengan orang-orang yang sangat diperlukan". Penting bagi kita untuk menyadari bahwa perusahaan tidak akan berhenti berfungsi kalau kita sakit. kita dapat digantikan. Untuk itu bermanfaat bagi kita untuk dengan cermat memeriksa segala sesuatu yang kita lakukan dalam satu bulan, membayangkan kalau kita keluar dalam waktu singkat dan menanyakan pertanyaan  berikut  ini kepada diri kita sendiri:
	Siapa dari bawahan kita yang dapat memangku jabatan?
	Wewenang dan persiapan apa yang diperlukan orang itu?
	Seberapa baik ia akan mengerjakan tugas itu?

Kalau anda sudah lakukan ini, adalah bermanfaat untuk meninjau tugas-tugas yang dapat ditangani oleh seorang bawahan dengan persiapan yang minimal dan bertanya, "Mengapa saya tidak mendelegasikan tugas itu sekarang?"
	Tugas-tuqas yang dapat didelegasikan

	Rutine:

Anda tahu permasalahan yang dihadapi (karena anda telah mengerjakannya sendiri) sehingga anda menyelesaikannya dengan cara yang telah teruji dengan baik.
	Kebutuhan:

Tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan. Anda dapat mudah menjelaskan tugas tugas semacam itu kepada seorang bawahan. Hal ini mungkin menyangkut keputusan, tetapi biasanya kurang membutuhkan pertimbangan manajerial (oleh karenanya tugas-tugas yang menyangkut kebijaksanaan lebih sulit didelegasikan).
	Hal-hal yang sepele

	Menyelesaikan seluk-beluk yang kecil secara praktis menyenangkan. Mudah, memberikan hasil yang tampak dan segera (walaupun kecil) dan melibatkan kegiatan kita merasa melakukan sesuatu. Oleh karenanya merupakan sasaran utama pendelegasian tugas itu memerlukan waktu, Jarang meminta skill manajarial, memberikan  kesempatan  bawahan berlatih menjalankan wewenang dan mengambil keputusan dimana akibatnya tidak terlalu penting. (Narnun catat bahwa anda bertanya dulu apakah tugas itu harus dikerjakan semua, kalau tidak, dihapuskan).
	Tugas-tugas khusus

Adalah wajar untuk mendelegasikan tugas-tugas yang sangat khusus kepada seseorang yang terlatih untuk menanganinya. Kalau ada kesalahan/ kekurangan tentang listrik, kita panggil ahli listrik.
Jadi, kalau seseorang Iain memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas, brief mereka dengan kriteria yang anda inginkan untuk diikuti.
	Tugas-tugas kecil (sehari-hari)

Tugas ini dapat masuk ke jenis tugas iainnya, tugas ini ditandai khususnya oleh kenyataan bahwa kita rasakan tugas ini membosankan.
Tugas ini tidak diberikan lingkup untuk kreativitas, untuk mempengaruhi arah perjalanan perusahaan. Singkirkan dengan mendelegasikan. Sebagai manajer merasa bersalah dengan meneruskan pekerjaan yang membosankan semacam itu kepada bawahan. Jangan anda tidak akan mampu menahan tugas-tugas itu untuk anda lakukan sendiri.
	Pilot Projek:

Ini adalah latihan yang kita pertahankan karena ini sesuatu yang telah selalu kita laksanakan, karena sesuatu yang baru kita mulai atau karena merupakan sesuatu yang mewakili bidang keahlian yang terdahulu. Ini sering menguras energi  yang kita  perlukan  untuk tugas-tugas  manajerial lainnya.
	Tugas-tugas yang tidak didapatkan		

	Tugas yang harus dilaksanakan karena kedudukan anda;

Kita jarang mendelegasikan masalah-masalah disiplin, penilain berhadap anggota, pemberian penghargaan atau pendelegasian itu sendiri.
	Sementara     perencanaan     yang     bagus seharusnya mengurangi  krisis,  tetapi  keadaan darurat tetap timbul. Mendelegasikan penanganannya berarti memasukan banyak ketidak pastian;

Memelihara kerahasiaan dari informasi yang bersifat rahasia adalah tanggung jawab yang sangat penting untuk setiap manager. Masalah-masalah seperti masalah pribadi staf, gaji rahasia pendidikan dsb. Semua termasuk golongan ini.
Memilih bawahan
Ialah kita tahu apa yang perlu dan ingin didelegasikan, kita tidak dapat mendelegasikan, kita tidak dapat mendelegasikan tugas kepada sembarang orang. Kita harus dengan hati-hati memilih bawahan yang tepat untuk tugas itu. Ini berarti harus mempertimbangkan beberapa faktor.
Tuiuan apa  yang ingin saya capai dengan mendelegasikan ?
Apakah saya ingin mencapai hasil langsung, atau mungkin mengembangkan bawahan saya atau bahkan menguji dia dalam situasi tertentu ? Jawaban pertanyaan itu mempengaruhi pilihan kita. Beban tugas saat ini. Seseorang    mungkin    mempunyai    banyak   tugas    untuk dilaksanakan  pada  saat,   ini  sehingga tidak mungkin  baginya melaksanakan lebih dari itu. Katerampilan vang dibutuhkan Peninjauan terhadap keterampilan yang   diperlukan   untuk dapat menyelesaikan tugas dengan memuaskan, akan mempersempit pilihan. Pendapat yang bebas Kadang-kadang bermanfaat untuk mendapat informasi dari sumber lain. Kualltas Pribadi Sifat-sifat  kepribadian dan kemampuan yang  menonjol dari masing-masing bawahan akan membantu kita menjatuhkan pilihan. 
Faktor-faktor orqanisasi Sejumlah faktor seperti kebutuhan untuk mengembangkan orang-orang tertentu dengan menonjolkan mereka dalam Jenis pengalaman tertentu harus dipertimbangkan.
	Ciri-Ciri Pendelegasian yang Baik 
	Waktu Untuk Perencanaan:

Leader/Manajer tidak hanya dapat menjadwalkan tugas ini, tetapi harus mempunyai waktu untuk menetapkan tujuan, Prioritas, mempertimbangkan hambatan, membekali metode untuk mencapai hasil dan untuk meiihat ke depan.
	Efektivitas Perusahaan Meninqkat

Keputusan adalah perishable commodities  (barang dagangan yang mudah rusak) pada saat perintah dicetuskan keatas atau kebawah meialui seiuruh yang wajar situasi mungkin telah berubah dan keputusan itu sudah tidak cocok tagi. Dengan mendelegasikan, kita dapat menjamin bahwa keputusan yang paling cocok dengan situasi adalah keputusan yang diambil oleh mereka yang paling menyentuh situasi pada saat keputusan itu harus dibuat. Keluwesan Karena orang memiliki   pedoman yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawabnya mereka mempunyai lingkup yang lebih besar untuk keluwesan didalam tugas mereka. Kepuasan Terhadap Pekerjaan Meningkat Staf  mempunyai kesempatan untuk menyatakan dirinya, menunjukan kreatlifitasnya, Mereka dipercaya dengan pengambilan keputusan. Staf Berkembang Pendelegasian akan tanggung jawab dan wewenang yang meningkat adalah cara terbaik untuk mengembangkan staf. 90 % dari pengembangan manusia terjadi dalam suasana kerja bukan karena kursus. Waktu Untuk Berekreasi Leader/Manajer hanya sedikit menggunakan waktunya untuk hal-hal yang kecil dan dapat membayangkan alternatif, pandangan-pandangan baru untuk pengembangan.
	Keluwesan 

Karena orang memiliki pedoman yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawabnya, mereka mempunyai lingkup yang lebih besar untuk keluwesan didalam tugas mereka 
	Kepuasan terhadap pekerjaan meningkat 

Staf mempunyai kesempatan untuk menyatakan dirinya menunjukan kreatifitasnya, mereka dipercaya dengan pengambilan keputusan 
	Staf berkembang 

Pedelegasian akan tanggung jawab dan wewenang yang meningkat adalah cara terbaik untuk mengembangkan staf. 90% dari pengembangan manusia terjadi dalam suasana kerja bukan karena kursus.
	Waktu untuk berekreasi

Para manager hanya sedikit menggunakan waktunya untuk hal-hal yang kecil dan dapat membayangkan alternatif, pandangan-pandangan baru untuk pengembangan perusahaan.
	Penilaian Terhadap Potensi Meningkatkan

Pendelegasian sering memberikan petunjuk akan kelebihan dan kekurangan seseorang yang mungkin tidak jelas.
cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception)
	Pengertian

Pengertian secara harfiah dari kata-kata tersebut menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ialah:
	Perbedaan, diartikan sebagai: Beda, selisih antara benda yang satu dengan yang lainnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi, ialah pandangan suatu pendapat seseorang terhadap sesuatu.
Dengan berpedoman kepada pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perbedaan persepsi disini, dapat diartikan sebagai adanya selisihtisih atau pertentangan pandanganatau pendapat antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.
	Uraian

	Kita menyadari, bahwa masing-masing orang atau kefompok dalam melihat sesuatu hal (baik obyek peristiwa atau kejadian), tidak selafu sama, sehingga ke mungkinan untuk adanya perbedaan pandangan atau pendapat terhadap obyek, peristiwa/kejadian tersebut cukup besar;

Untuk meningkatkan keterampilan seseorang, atau kelompok dalam mengetahui perbedaan pendapat/pandangan ini diperlukan adanya latihanlatihan, agar yang bersangkutan mampu untuk:
	Mengetahui dan menyadari betul, bahwa persepsi/pandangan/pendapat seseorang ataupun kelompok terhadap suatu obyek, peristiwa/kejadian ataupun masalah tidaklah selalu sama;

Mengetahui dan menyadari, bahwa perbedaan persepsi pendapat/pandangan tersebut merupakan hal yang wajar, terjadi pada setiap diri manusia, baik sebagai perorangan ataupun kelompok;
Dengan menyadari hal tersebut di atas, yang bersangkutan akhirnya mampu untuk mengetahui jalan keluar. Bagaimana caranya untuk menyamakan persepsi ataupun pendapatl pandangan yang berbeda tersebut.
	Macam-macam konflik dijeiaskan bahwa konflik yang terjadi itu dapat bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

	Konflik ataupun pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang;

Konflik ataupun pertentangan yang terjadi antara individu ataupun kelompok, dapat berupa:
	lndividu dengan individu;
	Individu dengan kelompok;
	Kelompok dengan kelompok.

	Konflik ataupun pertentangan yang terjadi antara individu ataupun kelompok dengan lingkungannya.

	Beberapa hal yang perlu diperhatikan

	Persepsi ataupun pandangan/pendapat seseorang, kelompok terhadap obyek, peristiwa/kejadian, masalah itu tidaklah sama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan:

	Latar belakang pendidikan clan pengetahuan;
	Kemampuan;
	Profesi;

Status, jabatan, tingkat hidup dan sebagainya;
	Usia dan pengalaman;
	Motivasi;
Latar belakang keluarga;
Kemauan (Interest);
Ide.
	Setelah kita menyadari hal tersebut perlu diketahui cara tau jalan untuk menyamakan persepsi ataupun pandangan tersebut, melalui tanggung jawab (cheking Understanding), sebagai upaya untk mencari kejelasan dari masalah tersebut.

Teknik kepemimpinan (Leadership)
	pengertian

Beberapa penulis memberikan pengertian mengenai kepemimpinan sesuai dengan pendekatannya masing-masing.
	Robert Dubin dalam bukunya Human Relation In Administration, The Sociology of Organitation, With Reading and Cases, mengartikan bahwa kepemimpinan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan;
	J.K. Hemphill dalam bukunya Proposed Theory of Leadership in Small Group. Kepemimpinan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan pola yang konsisiten dalam rangka mencari pemecahan bersama;

George R. Teryy dalam bukunya Principle Of Management merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.   
Konsep kekuasaan sebagai terjemahan dari power lebih dekat dengan kepemimpinan. Kekuatan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku/kegiatan dari bawahan /pengikutnya.
Namun demikian seorang pemimpin harus dapat dengan tepat menggunakan kekuasaannya itu sehingga orang-orang dibawahnya dapat dengan sukarela melaksanakan apa yang menjadi keinginan daripadanya.
Menurut Daniel Katz dan Robert L. Kaha,  pusat penelitian pada tiga aspek kepemimpinan:
	Berhubungan dengan posisi atau level dalam organisasi;

Berhubungan dengan mutu atau sifat seseorang;
	Berhubungan dengan kategori atau type tingkah laku. 
Seperti kita  menganalis ketiga unsur, kita harus mengenal bahwa seorang pengawas dalam suatu posisi di Kepolisian dimana kepemimpinan dibutuhkan. Pengawas harus mampu  menyebabkan yang lainnya mengikutinya sehingga tugas-tugas dapat dipelatihankan. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dalam, pemikiran pengawas
	Uraian

Persolan kepemimpinan selalu memberikankesan yang menarik, Literatur-literatur kepemimpinan seringkali memberikan penjelasan bagaimana menjadi peimpin yang baik, sikap dan gaya yang sesuai dengan situasi kepemimpinan dan syarat-syarat kepemimpinan yang baik. Suatu oraganisasi akan berhasil atau gagal, sebagaian besar ditentukan oleh kepemimpinan ini. 
Suatu ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas berhasil atu gagalnya suatu pekerjaan merupakan ungkapan yang menggambarkan bahwa posisi pemimpin dalam suatu organisasi adalah sangat penting. Ungkapan ini membuktikan bahwa seorang pemimpin apapun, wujudnya dan dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.
Conoh-contoh kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin yang besar sangat banyak dan dapt ditemukan dalam literatur-literatur baik dalam maupun luar negeri. Masalahnya sekarang adalah bagaimanana kita menerapkan kepemimpinan dalam alam moderen ini agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
	Perbedaan Kepemimpinan dan Management 

Kepemimpinan dan managemen tersebut, apabila pada tingkatan pemimpin dan manager, pada hakekatnya mempuanyai arti yang sama yaitu berfungsi untuk memimpin. Akan tetapi kalau mempunyai hal yang sama mengapa digunakan istilah yang berbeda?. Lebih jauh lagi kita kenal istilah-istilah bagi seorang pemimpin sesuai dengan jabatannya ada yang disebut ketua, Kepala, Direktur, Komandan, dan lain-lain. Kesemua ini tentunya mempunyai makna yang berbeda walaupun pada hakekatnya mempunyai arti dan fungsi yang sama yaitu memimpin pencapaian tujuan organisasi.
Suatu Rumusan yang sering digunakan mengenai manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang-orang lain, dimana manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 
Kepempinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain (baik perorangan maupun kelompok), Disini tampak bahwa kepemimpinan lebih bebas dari aturan-aturan birokrasi sedangkan manajemen pada umumnya sudah dibatasi dengan aturan-aturan tertentu. Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, tidak terikat dalam organisasi tertentu, organisasinya bisa bersifat abstark, misalnya seorang ulama yang berpengaruh tidak lebih dulu diikat dengan ketentuan-ketentuan organisasi dan tidak dibatasi oleh jalur komunikasi struktural, tetapi ia dengan pengaruhnya itu dapat mempengaruhi tindakan seorang bupati dalam bidang-bidang tertentu.
	Peranan Pemimpin

Istilah peranan, sering digunakan dalam panggung teater untuk mencoba menjelaskan apa yang harus dimainkan oleh seorang aktor.
Penjelasan:
Formasi kartu segi sembilan
A
                                                    

B
C
  		        			                 
E
D
                                                                   
F
G
                                                        
I
H



	A, B, C, D  dan E menghadap kearah yang sama ke depan
	F, G, H dan I menghadap ke arah yang berlawanan

**Semua Komunikasi Dilaksanaknn Dengan Tertulis**
	Tidak diperbolehkan untuk berbicara atau menemui langsung antar pemain

Mekanisme permainan: 
Pembagian peran :
A sebagai leader 
B, C, D, E, F, G, H dan I sebagai pekerja/pelaksana.
	Jalur komunikasi

	A bisa ke B dan B bisa D, D Bisa F dan F bisa ke H;
	A bisa ke C dan C bisa E, dan E bisa ke G dan G bisa ke I;
	B tidak boleh berkomunikasi langsung dengan C atau dengan E tetapi harus melalui A juga C tidak boleh berkomuniklasi langsung E dan D;
	H dan I tidak bisa berkomunikasi langsung, tetapi harus melalui proses komunikasi sesuai dengan arah jarum jam, misalnya dari F bisa komunikasi dengan D  dst.
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Rangkuman

	Pengertian Belajar 

	Menurut Drs. Slameto, Rineka Cipta 1999 belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungannya.
	Menurut Jamarah; Saeful bachri Rineka Cipta 1999 belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam inetraksi dengan lingkungannya yang menyangkut Afektif, kognitif dan Psikomotorik.

	Tujuan Pembelajaran orang Dewasa 

	Meningkatan Intelektual Peserta Pelatihan/ Pembelajaran;

Merespon Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat;
Mengembangkan Daya Kritis terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat;
Mengembangkan Peserta Untuk Peroleh Hal Baru (Pengetahuan, Kecakapan, Bakat, Sikap  Dan Prilaku Lainnya);
	Meningkatkan Hubungan  Interpersonal Budaya Lainnya);
	Tumbuhkan Kesadaran Tentang Pentingnya Perbedaan.
	Komponen pokok dalam daur belajar

"Kolb"  mengatakan,  bahwa didalam daur belajar dari pengalaman ada 4 komponen pokok, yaitu:
	Melakukan;
	Pengalaman;
	Refleksi;

Belajar.
	Pengertian pre conditioning skill
Pre Conditioning Skills, diartikan sebagai keterampilan-keterampilan yang mendasari dari pada keterampilan yang akan dilatihkan.

	Pre Conditioning Skills terdiri dari:
	Konsentrasi (consetrasion);
	Mengingat (memory);

Memanggil ulang (recall).
	Keterampilan mengamati  (Observing Skill)

	pengertian

	Pengertian mengamati mempunyai arti " Melihat dan mempehatikan sesuatu dengan teliti, atau memperhatikan dan mengawasi sesuatu dengan seksama".
	Dengan berpedoman pada pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan keterampilan mengamati disini, dapat diartikan sebagai : "Suatu keterampilan yang dimiliki seseorang, untuk mampu melihat dan mengamati suatu obyek tertentu yang dilakukan secara teliti dan seksama, dengan tidak menganalisis.

	Analisa tugas dan kegiatan  (task and activity analisys)

Tugas adalah salah satu bagian atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah suatu kesatuan pekerjaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Kesatuan pekerjaan ini selalu diwujudkan pelaksanaannya dalam kegiatan-kegiatan, 
Misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pesuruh kantor adalah:
	Membuka pintu-pintu dan jendela kantor;
	Membersihkan / menyapu lantai;
	Membersihkan meja kursi;

Mengantar surat.
	Perbedaan persepsi (conflict in perception)

Pengertian secara harfiah dari kata-kata tersebut menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, ialah :
	Perbedaan, diartikan sebagai: Beda, selisih antara benda yang satu dengan yang lainnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi, ialah pandangan suatu pendapat seseorang terhadap sesuatu.
	Teknik Kepemimpinan (Leadership)

Beberapa penulis memberikan pengertian mengenai kepemimpinan sesuai dengan pendekatannya masing-masing.
	Robert Dubin dalam bukunya Human Relation In Administration, The Sociology of Organitation, With Reading and Cases, mengartikan bahwa kepemimpinan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan;
	J.K. Hemphill dalam bukunya Proposed Theory of Leadership in Small Group. Kepemimpinan sebagai suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan pola yang konsisiten dalam rangka mencari pemecahan bersama;

George R. Teryy dalam bukunya Principle Of Management merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.   
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Latihan

	Jelaskan dengan singkat bagaimana konsep filsafat belajar orang dewasa ! 
	Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses belajar !
	sebutkan dan jelaskan perbedaan pembelajaran orang dewasa dengan anak!
	Jelaskan Filosofi belajar!
	Jelaskan Pembelajaran  orang dewasa!
	Jelaskan Siklus belajar dari pengalaman!
	Jelaskan Cara mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan!
	Jelaskan Keterampilan mengamati (observing skill)!
	Jelaskan Keterampilan menjelaskan (describing skill)!
	Jelaskan Keterampilan mendengarkan (listening skill)!
	Jelaskan Keterampilan bertanya (questioning skill)!
	Jelaskan Keterampilan meringkas (summarizing skill)!
	Jelaskan Keterampilan  umpan balik (giving feed back skill)!
	Jelaskan Cara menganalisa tugas dan kegiatan/Task And Activity Analisys (TAA)!
	Jelaskan Cara mengelola konflik dalam perbedaan persepsi (conflict in perception)!
	Jelaskan Teknik kepemimpinan (Leadership)!





